PATVIRTINTA
VšĮ Abromiškių reabilitacijos
ligoninės direktoriaus
2021 m. vasario 9 d. Nr. V-8-1
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VšĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
2021–2022 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.Nr.
1.
1.

1.1.

Priemonės
Laukiamo rezultato
įgyvendinimo
kriterijai
terminas
5.
2.
3.
4.
Tikslas – Tobulinti antikorupcinę aplinką VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje
1 uždavinys. Didinti veiklos skaidrumą ir šalinti korupcijos prielaidas.
Uždavinio rezultato kriterijai:
1)Parengti pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą;
2) Parengti atmintinę darbuotojams dėl interesų deklaravimo ir apribojimų;
3) Parengti dovanų, perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo procedūrą;
4)Periodinės pacientų apklausos, siekiant įvertinti jų pasitenkinimą ligoninėje teikiamomis paslaugomis, apibendrinti rezultatai skelbiami interneto
svetainėje;
5) Geresnis suteikiamų paslaugų prieinamumas ir pasiekiamumas - prisijungimas prie Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPS IS).
Priemonės pavadinimas

Priemonės
vykdytojai

1.1.1.

Elektrėnų savivaldybės administracijai pateikti patvirtintos (patikslintos) įstaigos
Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 2021–2022 m. priemonių
plano kopijas.

Ligoninės
direktorius

2021 m.
I ketv.

Parengti: Korupcijos
prevencijos programa ir
programos priemonių
įgyvendinimo planas.

1.1.2.

Patvirtinti pareigybių sąrašą, kurias einantys darbuotojai, privalo deklaruoti
privačius interesus ir paskelbti interneto svetainėje.

Ligoninės
direktorius

2021 m.
I ketv.

Sudarytas ir patvirtintas
pareigybių sąrašas

1.1.3.

Parengti ir patvirtinti atmintinę įstaigos darbuotojams dėl interesų deklaravimo ir
apribojimų.

Ligoninės
personalo
skyriaus vedėjas

2021 m.
I –II ketv.

Parengta ir patvirtinta
interesų deklaravimo
atmintinė.

1.1.4.

Parengti ligoninės Dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo
procedūrą ir paskelbti įstaigos interneto svetainėje.

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą

2021 m.
I ketv.

Parengti ir patvirtinti:
Dovanų politikos
procedūra ir Dovanų
registras.

I kartą
per ketvirtį

Reguliariai vykdomos
pacientų apklausos.

nuolat

Neskaidrių susitarimų
sumažėjimas.

1.1.5.

Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis
lygį ir ligoninės interneto svetainėje viešinti apibendrintus apklausų rezultatus.

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą

1.1.6.

Pacientų užsiregistravusių pas ligoninės specialistus per IPR IS, skaičiaus
didinimas.

Ligoninės
direktorius

1.1.7.

2.

2.1.

Asmuo,
atsakingas už
Ligoninės informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti
korupcijos
2021 m.
informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi
prevencijos ir
I ketv.
kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika.
kontrolės
vykdymą
Tikslas. Didinti ligoninės darbuotojų ir pacientų korupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai.

Suteikta galimybė
teikti pranešimus apie
galimai daromus
pažeidimus.

2. uždavinys. Šviesti bei informuoti darbuotojus ir visuomenę(pacientus) korupcijos prevencijos klausimais. Stiprinti jų bendradarbiavimą
Uždavinio rezultato kriterijai:
1) Organizuoti darbuotojams mokymus antikorupcine tema;
2) Informacijos sklaida visuomenei(pacientams) apie ligoninėje vykdomą korupcijos prevencijos politiką;
3) Bendrų diskusijų su pacientais organizavimas.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Organizuoti Ligoninės darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais
(žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę).

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
Rengti susitikimus su korupcijos prevenciją vykdančių institucijų atstovais.
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą
Ligoninės
direktorius ir
asmuo, atsakingas
Informuoti visuomenę (pacientus) apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą ir
už korupcijos
vykdomas antikorupcines priemones ligoninėje.
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą
Ligoninės
direktorius ir
asmuo, atsakingas
Organizuoti darbuotojams ir pacientams diskusiją apie pagarbos, pasitikėjimo ir
už korupcijos
atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų.
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą
Asmuo,
atsakingas už
Ligoninės interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti
korupcijos
ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių
prevencijos ir
plano vykdymą.
kontrolės
vykdymą

Ne mažiau
kaip 2 kartus per
metus

Organizuotų mokymų
ir juose dalyvavusiųjų
skaičius.

Ne mažiau
kaip 1 kartą per
metus

Nepakantumo požiūrio
korupcijai formavimas.

Nuolat

Antikorupcinių priemonių
vykdymo viešinimas.

Kartą per metus

Abipusis supratimas.

Ataskaitą skelbti
I kartą per
pusmetį

Įgyvendintų priemonių
reguliarus viešinimas.

2.2.6.

3.

3.1.

3.3.1

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

Asmuo,
atsakingas už
Korupcijos prevencijos
korupcijos
įgyvendinimo priemonių
Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Ligoninėje priemonių.
Gavus pasiūlymus
prevencijos ir
tobulinimas.
kontrolės
vykdymą
Tikslas. Didinti viešųjų pirkimų ligoninėje organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę
3. uždavinys. Užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių ar paslaugų pirkimą bei racionalų lėšų panaudojimą.
Uždavinio rezultato kriterijai:
1) Viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių viešinimas;
2) Parengtos standartizuotos medicininės įrangos (prietaisų), įsigyjamos viešojo pirkimo būdu, techninės specifikacijos;
3) Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ CPO LT katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertės
sudaro ne mažiau kaip 90 proc.;
4) Esant galimybei vykdyti konsoliduotus pirkimus.
Atlikti savo vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus Viešųjų pirkimų
tarnybos rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir ne
Darbuotojai,
Pirkimų vertinimo
mažiau kaip keturis rodiklius paviešinti Ligoninės interneto svetainėje
atsakingi už
rodiklių adaptavimas ir
Nuolat
vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m liepos
viešuosius
viešinimas Ligoninės
14d Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų
pirkimus
interneto svetainėje
pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“.
Darbuotojai,
Medicininės įrangos
Parengti standartizuotas medicinės įrangos(prietaisų), įsigyjamos viešojo pirkimo atsakingi už
Nuolat
pirkimų per CPO
būdu, technines specifikacijas.
viešuosius
skaičius.
pirkimus
Darbuotojai,
Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį per Centrinės perkančiosios
atsakingi už
100 proc. vaistų perkama
Nuolat
organizacijos elektroninį katalogą.
viešuosius
per CPO.
pirkimus
Darbuotojai,
atsakingi už
Vykdomi konsoliduoti
Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas.
Nuolat
viešuosius
pirkimai
pirkimus

Parengė: Atsakingas už korupcijos prevenciją

Lilijana Jakubauskienė

